
- - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - 1

DOBRA NOWINA
TYGODNIK PARAFII PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W POZNANIU NA OGRODACH

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29.01.2023 - Numer 5/2023 (1157)

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.

IS
SN

 18
96

-6
11

0

Nr konta Parafii; BOŚ S.A. O/ POZNAŃ; UL. J.H.DĄBROWSKIEGO 79A NR RACHUNKU 12 1540 1056 2001 8300 3548 0001

EWANGELIA

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Błogosławieniu ubodzy w duchu.” Niezbyt lu-
bimy myśleć o sobie jak o kimś ubogim. Jeszcze                  
o ile ubóstwo ekonomiczne jesteśmy w stanie 
przełknąć, to takie egzystencjalne już nam trud-
niej. Mamy swoje słabości. Niektóre z nich wyni-
kają z naszych zaniedbań i grzechów. Inne jednak 
od nas nie zależą, stanowią część naszej psychiki, 
naszej cielesności, czy też historii naszego życia. 
Brakuje nam wychowania w normalnej, kochają-
cej się rodzinie, czasem sami nie potrafimy takiej 
stworzyć, bywa, że brakuje nam polotu, obrotno-
ści czy inteligencji. Czasem swoje bogactwo tra-
cimy na przestrzeni życia. Tracimy urodę, często 
miłość i szacunek, popularność, tracimy rodzinę, 
która gdzieś rozpierzcha się po świecie, zazwyczaj 
tracimy zdrowie i bystrość umysłu. I choć często 
to nie nasza wina, wstydzimy się i staramy ukryć. 
A przecież, jak mówił św. Grzegorz z Nazjanzu 
„To, co nie zostało przyjęte, nie zostało uzdro-
wione”. Dopiero przyjęcie swojej niewystarczal-
ności pozwala uznać całkowitą zależności od Pana 
Boga, pozwala powierzyć się Jemu jak dziecko. 
„Pan dał, Pan zabrał. Niech imię Pańskie będzie 
błogosławione”! Jeśli tylko zaprosimy Pana Boga 
do naszej biedy, do naszych słabości, problemów, 
trudnych sytuacji, staną się one miejscami ob-
jawienia Jego mocy. I nie chodzi tu o apoteozę 
bierności, ale o akceptację słabości, w której do-
skonali się moc i objawia potęga Tego, któremu 
powierzyliśmy siebie samych. A przecież taki jest 
najpiękniejszy sens naszego istnienia - pozwolić 
Bogu objawić się poprzez nasze życie. I wtedy po-
znamy czym jest królestwo niebieskie.

Justyna Zienkowicz

Błogosławieni 
ubodzy w duchu

                                          EWANGELIA (Mt 5, 1-12a)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda 
w niebie».



2 - - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - -

 

30.01.
„Prawdziwa świętość nie jest 
smutna, ani antypatyczna, 
ale miłująca i wesoła.”
św. Josemaria Escriva de 
Balaguer

31.01.
„Twoja doskonałość polega 
na tym, abyś doskonalił się 
w miejscu, zawodzie i na 
stanowisku, wyznaczonym ci 
przez Boga.”
św. Josemaria Escriva de 
Balaguer

1.02.
„Zemstą prawdziwego katoli-
ka jest przebaczenie i modli-
twa za osobę, która obraża.”
św. Jan Bosko 

2.02.
„Pan Bóg nawet wśród do-
świadczeń, jakie zsyła, jest 
zawsze pełen delikatności.”
św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus

3.02.
„Nie trzeba innych ciągle 
ganić, karcić, wytykać. 

Myśli na każdy dzień
Należy zawsze odwoływać 
się do wartości, które są                    
w każdym człowieku, cho-
ciażby ten człowiek był 
najbardziej sponiewierany 
i zniszczony.”
bł. kard. Stefan Wyszyński

4.02.
„Duch słodyczy jest praw-
dziwie Duchem Bożym. 
Łatwiej jest zrozumieć 
jakąś prawdę, bądź przyjąć 
upomnienie, gdy się je 
wypowiada serdecznie. 
Należy czuć odrazę do zła 
i być stanowczym wobec 
niego.”
św. Franciszek Salezy

5.02.
„Strzeżcie się używać słów 
przykrych, a jeśli już wy-
mówiły je usta wasze, nie 
ociągajcie się, aby tymi sa-
mymi ustami uleczyć rany, 
jakie nimi zadaliście.”
św. Augustyn

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czwarta Niedziela zwykła, rok A  
PIERWSZE CZYTANIE (So 2, 3; 3, 12-13)
Szukajcie pokory

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wy-
pełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, 
szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gnie-
wu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud pokor-

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Hbr 11, 32-40; Mk 5, 1-20
Wtorek: Hbr 12, 1-4; Mk 5, 21-43
Środa: Hbr 12, 4-7. 11-15; Mk 6, 1-6
Czwartek: Ml 1-4; Łk 2, 22-40
Piątek: Hbr 13, 1-8; Mk 6, 14-29
Sobota: Hbr 13, 15-17. 20-21; Mk 6, 30-34

ny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu 
Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości 
ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich 
ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wyle-
giwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10)
Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Albo: Alleluja
Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1, 26-31)
Bóg wybrał wzgardzonych

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian.

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! 
Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, 
niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzo-
nych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co nie-
mocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachet-
nie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, 
co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, 
unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie cheł-
piło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście 
w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądro-
ścią od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, 
i odkupieniem, aby jak to jest napisane, «w Panu 
się chlubił ten, kto się chlubi».

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5, 12a)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  
Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
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Sanktuarium 
Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 

w Smolicach
Drogie Siostry i Bracia parafianie!

 W nawiązaniu do „Listu Apostolskiego przed koronacją cu-
downego wizerunku Matki Bożej Uzdrowienia Chorych” arcybisku-
pa Stanisława Gądeckiego, pragnę przypomnieć Wam artykuł sprzed
4 lat tj. z lipca 2019 roku. Wtedy przedstawialiśmy Wam Sanktuaria 
Maryjne i jednym z nich było wła-
śnie to Sanktuarium w Smolicach. 
Odwiedzaliśmy je osobiście, ale 
także w pielgrzymce Niewidzialne-
go Klasztoru Jana Pawła II. Jest to 
piękne, małe Sanktuarium usytu-
owane w wielkopolskiej wsi Smolice                                                                                                
w powiecie krotoszyńskim w gmi-
nie Kobylin. Tak wieś jak i sanktu-
arium mają ciekawą historię się-
gającą XIII wieku, wieś wchodziła 
w skład dóbr benedyktyńskich 
w Lubiniu. Przez wiele lat zmienia-
li się jej właściciele. Kościół pod 
wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, konsekrowany 21 paź-
dziernika 1909 roku, słynie właśnie 
z Cudownego Obrazu Matki Bożej, 
za której wstawiennictwem wierni 
doznawali wielu, przeróżnych cu-
dów. Są przypuszczenia, że obraz jest 
jedną z pierwszych kopii wizerunku 
Matki Bożej Częstochowskiej, wy-
konaną po jej sprowadzeniu na Jasną 
Górę pod koniec XIV wieku przez 
benedyktynów lubińskich. To oni 
erygowali kościół Smolicki w XIV wieku i umieścili obraz Matki Bożej 
w głównym ołtarzu. Pierwsza informacja z 1407 roku mówi, że pierw-
szy drewniany kościół był pw. św. Wojciecha. Pierwszym dokumentem 
mówiącym o cudowności obrazu Matki Bożej jest akt (w języku łaciń-
skim) z wizytacji kanonicznej poznańskiego biskupa Wojciech Toli-
bowskiego z 18.X.1661 roku, którego treść w j. polskim (przetłuma-
czona dzięki uprzejmości i pomocy ks. kan. Zb. Sujkowskiego) brzmi:
„Ołtarz główny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, której 
wizerunek jaśnieje rozlicznymi łaskami i cudami przez wstawiennic-
two Najświętszej Maryi Panny, co niezmiennie wynikało z licznych 
chrześcijańskich dokumentów potwierdzonych przysięgą i posiada-
jących potwierdzenia, że bez odwołania się do tego świętego wizerunku 
w swoich potrzebach i dolegliwościach, bez specjalnej łaski i pocie-
szenia nie ustąpiły”.
Liczne wota dziękczynne składane przez czcicieli Maryi w wieku XVII 

i XVIII, świadczą o cudowności obrazu, a liczne pielgrzymki świadczą 
o szerzącym się kulcie Matki Bożej Smolickiej. Obraz posiadał sukien-
kę i korony ze srebra, ale nie ma żadnych dokumentów na okoliczność 
koronacji. Kościół w Smolicach był czterokrotnie odbudowywany. 
W XV wieku właściciele Smolic, Smoliccy ufundowali w 1446 roku 
nowy drewniany kościół parafialny, a proboszczem był pleban Jakub. 

Od XV do XX wieku kościół 
przechodził różne koleje. Prze-
chodził z rąk katolików w ręce 
protestantów w okresie refor-
macji i ponownie w ręce kato-
lików, co było uwarunkowane 
zmiana właścicieli Smolic. Ko-
ściołów pod wezwaniem św. 
Wojciecha nie zdążył być kon-
sekrowany 
a już uległ zniszczeniu. W XVII 
i XVIII wieku Smolice przeżyły 
wiele przykrych doświadczeń 
takich jak: dwukrotne obrabo-
wanie przez wojska szwedzkie 
i rosyjskie, oraz kilkakrotne 
epidemie cholery i dżumy. 
W czasie największej epi-
demii w latach 1708 - 1710 
zginął ówczesny proboszcz 
ks. J.Ch. Szopniewski. Zara-
ził się ratując swoich parafian. 
W księdze zmarłych obok 99 
zmarłych parafian, figuruje 
wpis osobisty ks. proboszcza: 
„I ja może dziś odpocznę 

w pokoju i niech mnie Bóg przez miłosierdzie swoje ... i tu urywa się 
wpis - odszedł do Pana”.
Doniosłym momentem w historii kultu Pani Smolickiej była uroczy-
stość założenia Bractwa Matki Bożej Pocieszenia 8 września 1746 roku, 
erygowana bullą papieską Benedykta XIV z dnia  11 kwietnia tego 
roku. Konsekracji nowego kościoła dnia 6 września 1789 roku dokonał 
sufragan gnieźnieński, biskup Józef Korytowski. W ciągu całego XIX 
wieku Smolice miały kilku właścicieli. Na szczególną uwagę zasługu-
je ostatni z nich Samson Woller, żyd, który kupił Smolice dla jednej 
z dwóch córek Heleny. Wydał ją za hrabiego von Zietena i osadził ich 
w Smolicach. Hrabina Helena von Zieten ufundowała w latach 1907 
- 1909 kościół murowany w Smolicach. Nowy kościół został zbudo-
wany w pewnej odległości od poprzedniego w kierunku północnym. 
Stary kościół po wybudowaniu nowego został całkowicie rozebrany, 
a w miejscu wielkiego ołtarza, fundatorka hrabina Helena von Zieten 

Najpiękniejsze Sanktuaria Maryjne
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3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

MARYJNE SANKTUARIA

ustawiła kamienny krzyż. Po wybudowaniu nowego kościoła, ołtarz 
główny z obrazem Matki Bożej zostały przeniesione do nowej świątyni 
i umieszczone w nawie poprzecznej kościoła. Konsekracji dokonał po-
znański sufragan biskup Edward Likowski 21 października 1909 roku 
i od tego czasu kościół istnieje pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. W ołtarzu umieszczono relikwie bł. Jolenty, a droga krzy-
żowa została erygowana i obdarzona odpustami w dniu 3 października 
1909 roku.
Ważnym momentem było odnowienie wnętrza kościoła w 1975 
roku, kiedy obraz Matki Bożej został przeniesiony z ołtarza bocznego 
i umieszczony w ołtarzu głównym, gdzie obecnie przebywa. W bocz-
nym ołtarzu natomiast umieszczone są relikwie św. Jana Pawła II, św. 
Peregryna - patrona chorych na 
raka, Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Bł. 
Matki Marii Karłowskiej i Bł. Jo-
lenty. Ważną rolę w szerzeniu kul-
tu Matki Bożej Smolickiej odegrał 
ks. Jan Bąk, duszpasterzujący w tej 
parafii od 1919 roku. Założył on w 
Smolicach Bractwo Matek Chrze-
ścijańskich, Stowarzyszenie Robot-
ników, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskiej, Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży Żeńskiej, 
Koła Śpiewacze i Ministrantów.
Bardzo aktywnie uczestniczył                    
w oddawaniu czci Matce Bożej                     
i pielęgnowaniu Jej kultu. W czasie 
II wojny światowej, w roku 1941 
kiedy kościół został zamknięty 
przez najeźdźców,  ks. J. Bąk został 
aresztowany i wywieziony do Da-
chau. Tam 4 maja 1942 roku został 
stracony w komorze gazowej.
Kult Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych jest cały czas żywy i pielęgnowany, a owoce doznanych łask 
dokumentowane. W każdą środę jest odprawiana nowenna w inten-
cji chorych i cierpiących do Matki Bożej Smolickiej, w której wierni 
uczestnicy przedstawiają prośby i podziękowania za otrzymane łaski. 
A że Pan Bóg wysłuchuje wołania swojego ludu przez wstawiennictwo 
Matki Bożej, świadczą cuda, które się dokonują i dziękczynne wota.
W parafii są bardzo uroczyście obchodzone wszystkie święta Maryj-
ne. W każdą pierwszą sobotę miesiąca jest odprawiana Msza św. po-
święcona Niepokalanej z udziałem Matek Różańcowych parafii NSP 
Jezusa w Smolicach. O godzinie 20.15 odprawiane jest nabożeństwo 
ku czci Matki Bożej z rozważaniami dotyczącymi nauczania Kościoła 
zakończone Apelem Jasnogórskim. Od wielu wieków odprawiany jest 
coroczny odpust Matki Bożej Smolickiej dnia 8 września, w Uroczy-
stość Narodzenia Najświętszej Panny Maryi, na który przybywają rze-
sze pielgrzymów, wśród których jest bardzo dużo młodzieży. Stało się 
to przyczynkiem dla wprowadzenie od roku 2014 Dnia Młodzieży, 
który jest przeżywany w dniu poprzedzającym odpust. Ukoronowa-
niem tych wielowiekowych pielgrzymek, próśb, darów dziękczynnych 
za otrzymywane łaski, stał się akt ogłoszenia dekretem przez Arcybi-
skupa Metropolitę Poznańskiego Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego 

KOŚCIOŁA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA                               
W SMOLICACH - DIECEZJALNYM SANKTUARIUM MATKI 
BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH.
Ten fakt ogłosił w czasie Inauguracyjnego Nabożeństwa w Smolicach 
w dniu 02.05.2015 roku Ks. Bp Grzegorz Balcerek słowami:
Wesoły nam dzień dziś nastał, że możemy być u Matki, która 
wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas... Ona, Matka 
Bolesna, która jednocześnie jest Matką naszej nadziei.
 Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smo-
licach jest niesamowitym miejscem. Przybywając tam doznaje się 
dziwnego wewnętrznego przeżycia, ciepła miłości Matki Bożej. Ona 
tam czeka na każdego z nas, a szczególnie potrzebujących Jej miłości 

miłosiernej i wstawiennictwa o wszel-
kie potrzebne łaski uzdrowienia tak 
duchowego jak i fizycznego.

Modlitwa do Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych:

 Boże, Ty okazujesz nam nie-
skończone miłosierdzie w znakach                 
i cudach dokonanych przez wstawien-
nictwo Matki Bożej Uzdrowienia Cho-
rych. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za 
Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia 
duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przy-
gotowaną dla Twoich dzieci   w Króle-
stwie niebieskim. Który żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń do Matki Bożej Smolickiej

TY COŚ W SMOLICACH

1. Ty, coś w Smolicach tron sobie 
obrała, by nam pomagać w życia czas,
wierzymy Matko żeś nas pokochała

                                                                  i nie odrzucisz nigdy nas.

Ref. Byłaś nam źródłem wiary i męstwa, 
       zawsześ nas strzegła spojrzeniem Swym,  
       w mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa 
       Tyś nam Królową, my ludem Twym.

2. Naszą podziękę przyjąć chciej o Pani, 
    Serca Ci niesiem pieśnią tą:
     Za łaski strumień tak hojnie wylany,
     Za macierzyńską miłość Twą.

Ref. Byłaś nam źródłem wiary i męstwa, 
       zawsześ nas strzegła spojrzeniem Swym,  
       w mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa 
       Tyś nam Królową, my ludem Twym.

 Serdecznie namawiam Was bracia i siostry, drodzy pa-
rafianie korzystajmy z tych dobrodziejstw i łask u naszej najuko-
chańszej Matki w Smolicach.

Wojciech Wika
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

FRANCISZEK: PASTERSKIE SERCE JEZUSA 
ZAWSZE BIJE DLA ZAGUBIONYCH

Franciszek wskazał, że Kościół, oceniając swoje 
działanie duszpasterskie, musi je zawsze porów-
nywać ze wzorem – Jezusem Dobrym Paste-
rzem. Zaznaczył, że „duszą wszelkiego apostol-
stwa” jest zażyłość z Bogiem. […] „Prośmy                      
w modlitwie o łaskę pasterskiego serca. Bo bez 
tej miłości, która cierpi i podejmuje ryzyko, 
grozi nam, że będziemy paść tylko samych sie-
bie” – powiedział Ojciec Święty na zakończenie 
swojej katechezy.
„Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków! 
W waszych domach i parafiach rozbrzmiewają 
jeszcze tradycyjnie kolędy, trwają wizyty dusz-
pasterskie. Niech te wydarzenia pomogą wam 
być Kościołem otwartym, wychodzącym do 
tych, którzy nie uczestniczą już w życiu parafial-
nym. Wielu kapłanów i wspólnot parafialnych 
niepokoi się o tych, którzy odchodzą, a myśląc 
o nich, pamięta o nich w modlitwie. Prośmy 
dla wszystkich o łaskę mocnej wiary i dar pa-
sterskiej gorliwości dla kapłanów.  Z serca wam 
błogosławię”.
„I nie zapominajmy o modlitwie za udrę-
czoną Ukrainę, tak bardzo potrzebującą 
solidarności, pocieszenia, a przede wszyst-
kim pokoju. W minioną sobotę nowy atak 
rakietowy pochłonął wiele ofiar cywilnych,                                                                                         
w tym dzieci. Czynię swoim własnym, roz-
dzierający serce, ból członków rodzin. Obrazy 
i świadectwa tego tragicznego wydarzenia są 
mocnym apelem do wszystkich sumień. Nie 
można pozostać obojętnym!”

FRANCISZEK: 
STAŃMY SIĘ RYBAKAMI LUDZI

„Usłyszmy zaproszenie, abyśmy 
byli rybakami ludzi: poczujmy się 
powołani przez samego Jezusa do 
głoszenia Jego Słowa, do dawania 

o Nim świadectwa w sytuacjach dnia po-
wszedniego, do życia nim 
w sprawiedliwości i miłości, do «uciele-
śniania go» poprzez okazywanie czułości 
cierpiącym. Naszą misją jest poszukiwanie 
„tych, którzy się zagubili, którzy są uciskani 
i zniechęceni, aby im nieść nie siebie sa-
mych, lecz pocieszenie Słowa, które prze-
mienia życie i przynosi radość”.

 FRANCISZEK APELUJE 
O POKÓJ I CZYTANIE BIBLII

„Odkryjmy na nowo ze zdumieniem 
fakt, że Bóg do nas przemawia, zwłasz-
cza poprzez Pismo Święte. Czytajmy je, 
studiujmy, rozważajmy, módlmy się nim. 
Każdego dnia czytajmy fragment Biblii, 
zwłaszcza Ewangelii: tam Jezus do nas 
mówi, oświeca nas, prowadzi. A ja przy-
pominam to, co mówiłem innym razem: 
trzeba mieć małą Ewangelię, kieszonkową, 
nosić ją w torbie, zawsze przy sobie; i kie-
dy  w ciągu dnia jest chwila, przeczytać coś                                                                                                           
z Ewangelii. To właśnie Jezus nam towarzy-
szy. Mała, kieszonkowa Ewangelia powinna 
być zawsze z nami. Dzisiaj pragnę wyrazić 
życzenia pokoju i wszelkiego dobra wszyst-
kim tym, którzy na Dalekim Wschodzie 
i w różnych częściach świata obchodzą 
Księżycowy Nowy Rok. Szczęśliwego 
Nowego Roku!

WIĘCEJ CHRZEŚCIJAN W IZRAELU

W 2022 roku w Izraelu mieszkało 185 tys. 
chrześcijan. Stanowili oni 1,9 proc. popu-
lacji, liczącej łącznie 9,7 mln ludzi – po-
dało Franciszkańskie Centrum Medialne 
w Jerozolimie, powołując się na dane Na-
rodowego Biura Statystycznego. 76 proc. 
izraelskich chrześcijan to Arabowie, reszta 
to krewni lub potomkowie żydowskich 
imigrantów z Europy Wschodniej.
Według tych informacji, większość chrze-

Koncert charytatywny „Modlitwa za Ukrainę, Polskę i Japonię”
W wypełnionej po brzegi sali koncertowej „Partenon” w mieście Tama k. Tokio odbył się 20 
stycznia br. koncert charytatywny, mający na celu pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. To 
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nauczyły się żyć w pokoju”. Głównymi utworami tamtego wieczoru były: „Modlitwa za 
Ukrainę” Mykoły Łysenki i „Totus Tuus” Henryka Góreckiego.
Głównym organizatorem koncertu oraz dyrygentem chórów i orkiestry był Yoshikumi 
Nakajima. Współorganizatorką była m.in. zamieszkała w Japonii polska dziennikarka Dorota 
Hałasa.

Marsz dla życia w Waszyngtonie 
Ponad 100 tys. ludzi przemaszerowało ulicami Waszyngtonu w obronie życia. W tym roku 
świętowali zanegowanie prawa do aborcji przez Sąd Najwyższy. Papież, za pośrednictwem 
sekretariatu stanu, przekazał wyrazy głębokiej wdzięczności „za wierne publiczne 
świadectwo okazywane od lat przez wszystkich, którzy promują i bronią prawa do życia 
najbardziej niewinnych i bezbronnych członków naszej ludzkiej rodziny”.
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przypominam to, co mówiłem innym razem: trzeba mieć małą Ewangelię, kieszonkową, nosić 
ją w torbie, zawsze przy sobie; i kiedy w ciągu dnia jest chwila, przeczytać coś z Ewangelii.
To właśnie Jezus nam towarzyszy. Mała, kieszonkowa Ewangelia powinna być zawsze z 
nami. Dzisiaj pragnę wyrazić życzenia pokoju i wszelkiego dobra wszystkim tym, którzy na 
Dalekim Wschodzie i w różnych częściach świata obchodzą Księżycowy Nowy Rok. 
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Więcej chrześcijan w Izraelu
W 2022 roku w Izraelu mieszkało 185 tys. chrześcijan. Stanowili oni 1,9 proc. populacji,
liczącej łącznie 9,7 mln ludzi – podało Franciszkańskie Centrum Medialne w Jerozolimie, 
powołując się na dane Narodowego Biura Statystycznego. 76 proc. izraelskich chrześcijan to 
Arabowie, reszta to krewni lub potomkowie żydowskich imigrantów z Europy Wschodniej.
Według tych informacji, większość chrześcijan arabskich zamieszkuje na północy kraju i w 
regionie nadmorskim, w okolicach Hajfy. Największym skupiskiem ludności chrześcijańskiej 
jest Nazaret (21 100), a następnie Hajfa (16 700) i Jerozolima (12 900).
Wbrew niektórym informacjom, liczba chrześcijan w Izraelu systematycznie rosła na 
przestrzeni ostatnich 70 lat - stwierdziło franciszkańskie centrum. W 1950 roku było ich 36 
tys., w 1970 około 75,5 tys., a w latach 1990 -2000 liczba chrześcijan wzrosła ze 114 tys. do 
135 tys. Było to przede wszystkim skutkiem fali imigrantów, po rozpadzie Związku 
Radzieckiego, kiedy to do kraju przyjechali Żydzi z chrześcijańskimi współmałżonkami i
dziećmi.
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KONCERT CHARYTATYWNY 
„MODLITWA ZA UKRAINĘ, POLSKĘ I JAPONIĘ”

W wypełnionej po brzegi sali koncertowej 
„Partenon” w mieście Tama k. Tokio odbył się 
20 stycznia br. koncert charytatywny, mający 
na celu pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. To 
sponsorowane m.in. przez ambasadę Ukrainy i 
Instytut Polski w Tokio wydarzenie, połączyło 
w sobie cztery tematy i modlitwy: za Ukrainę, 
Polskę, Japonię oraz za „wszystkie narody, aby 
nauczyły się żyć w pokoju”. Głównymi utwora-
mi tamtego wieczoru były: „Modlitwa za Ukra-
inę” Mykoły Łysenki i „Totus Tuus” Henryka 
Góreckiego.
Głównym organizatorem koncertu oraz dy-
rygentem chórów i orkiestry był Yoshikumi 
Nakajima. Współorganizatorką była m.in. za-
mieszkała w Japonii polska dziennikarka Doro-
ta Hałasa.

 MARSZ DLA ŻYCIA W WASZYNGTONIE 

Ponad 100 tys. ludzi przemaszerowało ulicami 
Waszyngtonu w obronie życia. W tym roku 
świętowali zanegowanie prawa do aborcji przez 
Sąd Najwyższy. Papież, za pośrednictwem se-
kretariatu stanu, przekazał wyrazy głębokiej 
wdzięczności „za wierne publiczne świadectwo 
okazywane od lat przez wszystkich, którzy pro-
mują i bronią prawa do życia najbardziej nie-
winnych i bezbronnych członków naszej ludz-

kiej rodziny”.
 

10. ROCZNICA ŚMIERCI PRYMASA POLSKI, 
KARD. JÓZEFA GLEMPA

23 stycznia br. minęła 10. rocznica śmier-
ci kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, 
arcybiskupa metropolity warszawskiego i 
gnieźnieńskiego, wieloletniego przewod-
niczącego Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Jego posługa przypadła na lata 1981 
– 2006, czasu absolutnie przełomowego  
w historii Polski, walki z komunizmem,                       
a potem prowadzenia Kościoła wobec zu-
pełnie nowych wyzwań w epoce wolności. 
Był człowiekiem wielkiej osobistej pokory, 
a zarazem otwartym na nowe rozwiązania 
i dialog z otaczającym światem.
Kard. Glemp zwracał uwagę na ogromną 
ważność i potrzebę przebaczenia i pojed-
nania polsko-ukraińskiego. Podkreślał, 
iż otwierając się na współpracę, należy 
przezwyciężyć tkwiącą w ludzkiej naturze 
skłonność do rozpamiętywania i absoluty-
zowania doznanych krzywd i cierpień. 
Zmarł 23 stycznia 2013 roku o godz. 21.30 
w warszawskim szpitalu. Miał 83 lata. Zo-
stał pochowany w kryptach archikatedry 
warszawskiej.

POLACY PONOSILI ŚMIERĆ 
ZA RATOWANIE ŻYDÓW

Władysław Bartoszewski w książce „Po-
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10. rocznica śmierci Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa
23 stycznia br. minęła 10. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, arcybiskupa 
metropolity warszawskiego i gnieźnieńskiego, wieloletniego przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski. Jego posługa przypadła na lata 1981 – 2006, czasu absolutnie 
przełomowego w historii Polski, walki z komunizmem, a potem prowadzenia Kościoła wobec 
zupełnie nowych wyzwań w epoce wolności. Był człowiekiem wielkiej osobistej pokory, a 
zarazem otwartym na nowe rozwiązania i dialog z otaczającym światem.
Kard. Glemp zwracał uwagę na ogromną ważność i potrzebę przebaczenia i pojednania 
polsko-ukraińskiego. Podkreślał, iż otwierając się na współpracę, należy przezwyciężyć 
tkwiącą w ludzkiej naturze skłonność do rozpamiętywania i absolutyzowania doznanych 
krzywd i cierpień. 
Zmarł 23 stycznia 2013 roku o godz. 21.30 w warszawskim szpitalu. Miał 83 lata. Został 
pochowany w kryptach archikatedry warszawskiej.

Polacy ponosili śmierć za ratowanie Żydów
Władysław Bartoszewski w książce „Polacy – Żydzi – okupacja. Fakty, postawy, refleksje” 
napisał: „Ogólna liczba bezpośrednich krwawych ofiar akcji pomocy Żydom w Polsce nie jest 
znana, a dokładne zarejestrowanie wszystkich tego rodzaju przypadków, czy nawet ich 
większości, nie jest w ogóle możliwe: bardzo wiele zainteresowanych rodzin polskich i 
żydowskich nie żyje, powojenne ruchy migracyjne utrudniają odnalezienie świadków 
wydarzeń, znaczna część materiałów dowodowych, gromadzonych w archiwach organizacji 
tajnych, uległa zniszczeniu w Warszawie, w okresie powstania 1944 r. Nigdy więc nie 
będziemy znali pełnej ceny krwi przelanej przez Polaków dla ratowania ludzi skazanych 
przez hitleryzm na śmierć”. Według różnych szacunkowych obliczeń, od 300 do ponad 1500, 
a być może więcej – taka jest liczba Polaków, którzy zostali zamordowani przez Niemców w 
czasie II wojny światowej za ratowanie życia Żydów. Tak naprawdę jednak dokładna liczba 
ratujących, ale i ratowanych, nigdy nie będzie znana. Pomoc miała przeważnie charakter 
indywidualny, niesiona była przez poszczególne osoby lub rodziny, zwykle w ich własnych 
domach lub gospodarstwach. Polegała na doraźnym lub dłuższym ukrywaniu osoby (osób), 
organizowaniu czy opłacaniu ich kryjówek, ucieczek z gett, dostarczaniu fałszywych 
dokumentów tożsamości, pieniędzy, żywności, ubrań czy leków – informuje na swoich 
stronach Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Sankcje, które groziły za pomoc Żydom, 
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były różne: od pobicia czy konfiskaty mienia, przez więzienie, roboty przymusowe i obóz 
koncentracyjny aż po karę śmierci. Z tego powodu ukrywanie Żydów we własnym domu było 
działaniem w pełnej konspiracji i w strachu, nie tylko przed Niemcami, ale i własnymi 
sąsiadami. Było zatem zadaniem niezwykle trudnym, obciążającym fizycznie, psychicznie i 
finansowo, zwłaszcza, gdy trwało przez wiele miesięcy.

Ukraina, Bliski Wschód, Afryka – PKWP na froncie pomocy humanitarnej
Ukraina była w centrum działań, podejmowanych przez polską sekcję Papieskiego 
Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w 2022 roku. „Wsparcie Darczyńców 
pozwoliło zawieść na wschód to, co najpotrzebniejsze” – mówi ks. prof. Waldemar Cisło. 
Wykładowca USKW wyjaśnia, że „mimo wojny, tak blisko nas, PKWP nie porzuciła 
potrzebujących w Afryce i na Bliskim Wschodzie”. Otwarty został dom nadziei dla dzieci z 
Bidibidi, a ciągłą pomocą otoczeni są chrześcijanie z Betlejem.
„80 proc. pomocy humanitarnej dostarczanej na Ukrainę pochodzi z Polski i organizacji 
kościelnych” – wyjaśnił ks. bp Edward Kawa, biskup pomocniczy lwowski.
Wykładowca UKSW dodał, że symbolem solidarności Polski z prześladowanymi stała się 
Jasna Góra, która przy okazji akcji „Red Week” została podświetlona na czerwono. Za tę
inicjatywę, w trakcie spotkania z wiernymi na środowej audiencji, podziękował Ojciec Święty 
Franciszek.
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Ojciec Święty Franciszek mianował 20 stycznia 2023 r. ks. prałata Pawła Malechę 
Promotorem Sprawiedliwości Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, czyli 
podsekretarzem dykasterii. Ks. Paweł Malecha jest kapłanem Archidiecezji Poznańskiej.
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KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

W najbliższy czwartek, 2 lutego, obchodzimy święto Ofiarowania 
Pańskiego, zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św.                                                                                                                                             
w naszym kościele o godz. 7.30, 10.00 i 18.00. Świecenie gromnic 
podczas każdej Mszy św. Prosimy o przyjście ze świecami. Święto 
Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest w całym Kościele jako Dzień 
Życia Konsekrowanego. Będziemy w tym dniu w szczególny sposób 
pamiętali w modlitwie o wszystkich osobach konsekrowanych. 
Wdzięczni za modlitwę, jaką podejmują siostry klauzurowe, czujemy 
obowiązek zapewnienia im podstawowych warunków życia. Wobec 
tego 2 lutego ofiary do skarbon przeznaczymy na potrzeby klasztorów 
klauzurowych.

2 lutego o godzinie 12.00 rozpoczyna się XX Poznańskie Różańcowe 
Jerycho w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej w Poznaniu                  
u Franciszkanów na Górze Przemysła. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
Spowiedź w piątek od 16.00 do 18.00, Komunia św. co pół godziny. 
Ks. Proboszcz i ks. Marek odwiedzą chorych z sakramentami świętymi 
w piątek a ks. Ryszard w sobotę. Chorych prosimy zgłosić do czwartku 
włącznie w godzinach otwarcia biura.

W I piątek o godz. 7.30 Msza św. z konferencją – zapraszamy szczególnie 
czcicieli Miłosierdzia Bożego. W sobotę Msza św. i nabożeństwo 
pierwszosobotnie. 

Biuro parafialne w tym tygodniu czynne według ustalonych dni 
i godzin.

Zmarli nasi parafianie: śp. Wiesław Grządzielewski z ul. Miodowej, 
śp. Stefania Ratajczak z ul. Szmotulskiej i śp. Wiesława Woźna 
z ul. Nowy Świat. Pogrzeb w poniedziałek na Junikowie. Polećmy 
zmarłych Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie …


